
A CONDAT é hoje um importante fornecedor de lubrificantes 
para a indústria vidreira mundial. Com mais de 200 clientes 
em todo o mundo, a CONDAT fornece soluções para 
aumentar a produtividade e a segurança nas operações da 
industria do vidro.
Um dos pilares da CONDAT dentro de sua política de RSE 
é o de fabricar localmente as soluções desenvolvidas 
globalmente. 

O comprometimento com o desenvolvimento responsável é 
nossa escolha para apoiar nossos parceiros locais e nosso 
planeta.
Graças à localização de nossa planta próxima a São Paulo, 
a CONDAT DO BRASIL garante a produção e distribuição de 
uma grande variedade de produtos fabricados localmente 
para toda a América Latina. Hoje, a CONDAT é a primeira 
produtora de lubrificantes para vidro oco no Brasil.

Unidades de produção        Subsidiárias

MAIS DE 165 ANOS DE
EXPERTISE CONDAT

AMÉRICA DO
NORTE E CENTRAL
CORPORAÇÃO CONDAT

AMÉRICA DO SUL
CONDAT DO BRASIL

CHINA
CONDAT CHINA

FRANÇA
HEADQUARTERS
CONDAT SA

200 M€
faturamento

GROUP

700
funcionários 
em todo o 

mundo

70
agentes e 

distribuidores

2 000
produtos

CONDAT DO BRASIL

57
funcionários 

no Brasil

ISO 9001
planta

certificada

74 000 m²
área, incluindo

edifício com
7000 m2

PENSAR GLOBAL, AGIR LOCAL

EMPENHADOS POR UM DESEMPENHO RESPONSÁVEL

LUBRIFICANTES PARA INDÚSTRIA  
DE VIDROS PARA EMBALAGEM 
FABRICADOS NO BRASIL



SOLUÇÕES FABRICADAS 
NO BRASIL

CONDAT DO BRASIL RODOVIA DOM PEDRO I, KM 65 S/N – Bom Jesus Dos Perdões SP – Brasil 
Tel : (11) 4012 3100 - condat@condat.com.br - www.condat.com.br

Scoops
GLASS DL

Moldes e formas
CONDAGLASS

Tesouras
BIOGLASS

Calhas e defletores 
RESIGRAPH TW 400

Oferecemos uma ampla gama de produtos dedicados ao 
vidro oco, plano, óptico e de arte. Estamos empenhados em 
apoiar nossos parceiros em sua busca por desempenho, 

produtividade e segurança. Nossos especialistas podem 
ajudar na avaliação de seu processo e na orientação da 
melhor estratégia de lubrificação.

A lubrificação dos moldes com graxas altamente grafitadas é prejudicial ao processo, 
o CONDAGLASS 397 B é a solução certa para a fabricação de garrafas leves como 
vinho e cerveja, alimentos, perfumaria, cosméticos e artigos farmacêuticos. Os clientes 
que escolheram o CONDAGLASS 397 B obtiveram rápidos ganhos em produtividade, 
limpeza de itens e consumo de lubrificantes. A redução do nível de grafite no lubrificante 
também contribui para melhorar as condições de trabalho e a limpeza das máquinas.

CONDAGLASS 397 B - Graxa para swab

As tesouras ou shear, devem ser constantemente lubrificadas durante o corte das 
gotas de vidro. Este lubrificante específico tem quatro funções: resfriar, evitar o 
desgaste, a corrosão e a aderência do vidro fundido às tesouras. Um corte limpo 
evitará marcas e reduzirá as rejeições de garrafas no final do processo. Com base 
de óleos vegetais, o BIOGLASS 125 B proporciona alto desempenho de lubrificação 
e baixa quantidade de resíduos. A relação de diluição pode ser ajustada, reduzindo 
defeitos no vidro e aumentando a produtividade.

BIOGLASS 125 B - Óleo solúvel para corte da gota

O GLASS HTS 250 IS B é um óleo sintético dedicado à lubrificação central de 
máquinas I.S. Já aprovado por OEMs de máquinas I.S e por diversas vidrarias, o 
GLASS HTS 250 IS B permite reduzir o tempo de parada de manutenção. Graças 
a suas excelentes propriedades de resistência à oxidação e sua alta estabilidade 
térmica o GLASS HTS 250 IS garante a proteção aos mecanismos de sua máquina. 
Com o rastreador UV presente na fórmula, os vazamentos podem ser facilmente 
detectados, proporcionando uma economia de tempo de até 50% para a equipe de 
manutenção. O consumo pode ser controlado, a poluição e os riscos de incêndio 
podem ser reduzidos.

GLASS HTS 250 IS B - Lubrificante para máquinas IS

CONDAT PARA CADA ETAPA DO PROCESSO


